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Amendement 5/rev
Beata Kempa, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, 
Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0170/2020
Michal Šimečka
Instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten
(2020/2072(INL))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herinnert eraan dat de Unie nog 
steeds structureel slecht is toegerust om 
iets te doen tegen de inbreuken op de 
democratie, de grondrechten en de 
rechtsstaat en de terugval in de lidstaten; 
betreurt dat de Raad er niet in slaagt om 
in het kader van lopende procedures uit 
hoofde van artikel 7 VEU daadwerkelijk 
vooruitgang te boeken op het gebied van 
de handhaving van de waarden van de 
Unie; merkt op dat het feit dat de Raad er 
niet in slaagt op doeltreffende wijze 
toepassing te geven aan artikel 7 VEU er 
in de praktijk toe leidt dat lidstaten 
permanent kunnen afwijken van de in 
artikel 2 VEU vastgestelde waarden; wijst 
met bezorgdheid op het 
onsamenhangende karakter van de 
instrumenten waarover de Unie op dit 
gebied beschikt en dringt aan op 
stroomlijning en behoorlijke handhaving 
ervan; 

3. wijst erop dat de Unie goed 
toegerust is om iets te doen tegen 
inbreuken op de democratie, de 
grondrechten en de rechtsstaat en is van 
oordeel dat de relevante artikelen van de 
Verdragen inzake rechtsmiddelen en 
sancties tegen lidstaten reeds uitputtend 
zijn; herinnert eraan dat de enige 
procedures die kunnen worden gebruikt 
om op te treden tegen lidstaten die nalaten 
een verplichting uit hoofde van het 
Unierecht na te komen, de procedures zijn 
die in de Verdragen zelf zijn vastgesteld;

Or. en
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2.10.2020 A9-0170/6/rev

Amendement 6/rev
Beata Kempa, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, 
Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0170/2020
Michal Šimečka
Instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten
(2020/2072(INL))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt dat de Europese Raad, in 
zijn conclusies van 21 juli 2020, het door 
de Commissie voorgestelde mechanisme in 
verband met begrotingsvoorwaarden heeft 
verzwakt; herhaalt zijn oproep om ervoor 
te zorgen dat systemische schendingen 
van de waarden als bedoeld in artikel 2 
VEU onverenigbaar zijn met 
Uniefinanciering; beklemtoont dat de 
omgekeerde gekwalificeerde meerderheid 
moet worden toegepast voor de 
bescherming van de begroting van de Unie, 
omdat anders de doeltreffendheid van het 
nieuwe mechanisme in verband met 
begrotingsvoorwaarden in het gedrang 
kan komen; eist dat de toepassing van 
begrotingsvoorwaarden gepaard gaat met 
maatregelen ter beperking van mogelijke 
gevolgen voor individuele begunstigden 
van Uniefinanciering, met inbegrip van 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld; onderstreept dat het 
mechanisme in verband met 
begrotingsvoorwaarden niet kan worden 
vervangen door de voorgestelde jaarlijkse-
monitoringcyclus alleen; dringt er bij de 
Europese Raad op aan gevolg te geven 
aan de belofte die in de Verklaring van 
Sibiu van 9 mei 2019 is gedaan om de 
democratie en de rechtsstaat te 
beschermen;

15. betreurt dat de Europese Raad, in 
zijn conclusies van 21 juli 2020, het door 
de Commissie voorgestelde mechanisme in 
verband met begrotingsvoorwaarden heeft 
aangenomen; herinnert eraan dat in de 
Europese Raad is overeengekomen 
gekwalificeerde meerderheid toe te passen 
voor de bescherming van de begroting van 
de Unie; eist dat de toepassing van 
begrotingsvoorwaarden gepaard gaat met 
maatregelen ter beperking van mogelijke 
gevolgen voor individuele begunstigden 
van Uniefinanciering;
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Or. en


